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ARTS ESCÈNIQUES // PRESENTACIÓ

Daniel Anglès es posa a la pell d'un travesti rocker 

L'actor i cantant estrena demà al Teatre Sol de Sabadell el musical 'Hedwig & the angry inch'

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

El Teatre Sol de Sabadell acull demà i diumenge i els dies 14, 15 i 16 de maig l'estrena del musical
Hedwig and the angry inch (Hedwig i la polzada cabrejada), un melodrama amb trets humorístics sobre
un rocker transvestit que busca l'amor de veritat. La producció del Musical Més Petit, que està
interpretada per Daniel Anglès i dirigida per la nord-americana Abyy Epstein, recalarà també a la sala La
Paloma entre el 12 i el 14 de juliol vinent, dintre del Fòrum de les Cultures de Barcelona.
La peça és un monòleg amb cançons, un concert en què el rocker Hedwig decideix confessar al públic
la veritat sobre la seva vida, dramàtica, surrealista i tragicòmica. Hansel (nom real de l'artista) és un
adolescent nascut a l'Alemanya de l'Est que somia ser un cantant d'èxit. La seva existència es veu
marcada per diverses relacions sentimentals sense futur, una operació de canvi de sexe que fracassa i
que deixa Hedwig sense ser ni home ni dona (li queda un tros de penis d'una mica més d'un centímetre)
i el robatori del seu repertori musical per part d'un nòvio oportunista.

PÚBLIC SENSE
COMPLEXOS
Anglès, que s'ha aprimat sis quilos per al paper, explica que es tracta d'una obra que no va dirigida al
públic habitual de musicals, "sinó a espectadors sense complexos". La música bascula entre el glam
rock i el heavy, el llenguatge, sobretot les lletres de les cançons, és sexualment explícit i a vegades
incendiari, i l'estètica, una mica kitsch.
L'ideòleg i autor del text de Hedwig és John Cameron Mitchell, mentre que Stephen Trask firma les
cançons i la música. La proposta es va començar a representar en petites sales de Nova York a finals
dels anys 90, després va obtenir un important èxit a l'off-Broadway, i el 2000, de la mà de Cameron
Mitchell, es va convertir en una icona del cine independent i gai. Segons Anglès, Hedwig és una
"història d'emocions" que el guionista aprofita per vehicular el seu discurs sobre la sexualitat i el rock.
A Catalunya, Hedwig arriba després d'escenificar-se en una trentena de països. El muntatge, d'una hora
i 20 minuts, conté 12 cançons que han estat traduïdes al castellà (amb la idea de fer la temporada que
ve una gira espanyola) per Joan Vázquez i Anglès. Juntament amb l'actor i cantant apareixen únicament
en escena una corista (Sandra Moncusí) i cinc músics, els components del grup de rock de Hedwig,
interpretats en aquest espectacle per Sergi Cuenca (teclats), Carles Casanova i Xavi Ybeas (guitarres),
Víctor Mazana (baix) i Jaume Perejoan (bateria).

Daniel Anglès, a Barcelona el 2003. Foto: ARXIU / LAURA GUERRERO
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